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Diário da República, 2.ª série — N.º 161 — 23 de agosto de 2016
Integração no grupo de trabalho Geritrans A Plus — Gestão de Riscos
Transfronteiriços: Alentejo, Algarve e Andaluzia (GERITRANS A +);
Elaboração e apresentação de candidaturas que mereceram Prémios
ou distinções nas áreas de Comunicação (Observatório de Comunicação
Interna e 22th International Conference on Health Promoting Hospitals &
Health Services) e Desfibrilhação Automática Externa (Boas Práticas
em Saúde e Hospital do Futuro);
Integração no grupo de trabalho do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa;
Membro da Comissão Organizadora do II Congresso Nacional de
Emergência Médica.
12 de agosto de 2016. — O Coordenador de Gabinete de Planeamento
e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
209809444

ECONOMIA
Gabinete da Secretária de Estado do Turismo
Despacho n.º 10567/2016
Atento o parecer do Turismo de Portugal, I. P., que considera ser de
declarar a caducidade da utilidade turística atribuída a título prévio a um
estabelecimento hoteleiro com a classificação projetada de 4 estrelas, a
instalar em Lisboa, decido:
Declarar caducada a utilidade turística atribuída a título prévio em
30 de setembro de 2009, ao Hotel do Carmo, pelos fundamentos invocados nas informações de serviço e parecer do Turismo de Portugal, I. P.,
de 03.05.2016 e de 06.06.2016, respetivamente, que aqui dou por integralmente reproduzidos.
O despacho de atribuição da utilidade turística prévia, cuja caducidade
agora se declara, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207,
de 26 de outubro de 2009.
18 de julho de 2016. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
309757637
Despacho n.º 10568/2016
Atento o parecer do Turismo de Portugal, I. P., que considera ser de
declarar a caducidade da utilidade turística atribuída a título prévio a um
estabelecimento hoteleiro com a classificação projetada de 5 estrelas, a
instalar em Vila Nova de Gaia, decido:
Declarar caducada a utilidade turística atribuída a título prévio em
28 de julho de 2009, ao CS Oporto Vintage Hotel, pelos fundamentos
invocados nas Informações de serviço e parecer do Turismo de Portugal,
I. P., de 12.05.2016 e de 12.07.2016, respetivamente que aqui dou por
integralmente reproduzidos.
O despacho de atribuição da utilidade turística prévia, cuja caducidade
agora se declara, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 174,
de 08 de setembro de 2009.
3 de agosto de 2016. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
309789957

Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 10459/2016
1 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal comum de recrutamento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso
n.º 11575/2015, de 1 de outubro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 198, de 9 de outubro, que a lista de ordenação final, devidamente homologada por meu despacho de 28 de julho de 2016, se
encontra afixada no hall e no 5.º piso da Secretaria-Geral da Economia,
em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página
eletrónica, em www.sg.min-economia.pt.
2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
12 de agosto de 2016. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
209809785

Direção-Geral das Atividades Económicas
Aviso n.º 10460/2016
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e no n.º 1
do artigo 36.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, na redação
dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público
pelo presente aviso, que se encontram publicadas na página eletrónica da Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) — www.
dgae.min-economia.pt — e afixadas nas instalações da DGAE, sitas
na Avenida Visconde de Valmor, n.º 72, 1069-041, em Lisboa, as
listas com os resultados obtidos na aplicação do último método
de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, bem como a Lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito
do procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de um (1) posto de trabalho da carreira e categoria
de assistente operacional do mapa de pessoal da Direção-Geral das
Atividades Económicas do Ministério da Economia, sob o aviso
n.º 9760/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168,
de 28 de agosto de 2015, e publicitado na BEP sob o código de
oferta n.º OE201509/0034.
Nos termos do Código do Procedimento Administrativo, os candidatos poderão pronunciar-se, querendo, através do formulário para
o exercício do direito de participação dos interessados, de utilização obrigatória, também disponível na página eletrónica da DGAE
(www.dgae.minhttp://www.dgae.min-economia.pt/economia.pt), em
instrumentos de Gestão, concursos, atento ao disposto na alínea d)
do n.º 1, do artigo 31.º da referida Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua última redação, apresentado pessoalmente na Avenida Visconde de Valmor, n.º 72, 1069-041, em Lisboa ou através
de correio registado, com aviso de receção, expedido para aquele
endereço postal.
Os processos administrativos encontram-se disponíveis para consulta
dos interessados nas instalações da DGAE, das 10:00 às 12:00 e das
14:30 às 16:30.
11 de agosto de 2016. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
209806714

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 10461/2016
Faz-se público, nos termos e para efeitos do artigo 24.º e do n.º 3 do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de março, que José Aldeia
Lagoa & Filhos, S. A., requereu a alteração da área da concessão C-94
«Vela Nordeste», de quartzo e feldspato, localizada na freguesia de
Vela, no concelho e distrito da Guarda, numa área de 36,5279 hectares
delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em
coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice

1....................
2....................
3....................
4....................
5....................
6....................
7....................
8....................

X (m)

Y (m)

71597,413
71362,430
71187,790
70892,825
70983,060
71117,026
71215,487
71696,628

88598,428
88194,361
88375,408
88380,765
88477,876
88789,036
89094,147
88889,467

Convidam-se todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da
data da publicação do presente Aviso, a apresentar por escrito reclamações fundamentadas.
O presente aviso e demais elementos encontram-se disponíveis na
página eletrónica desta Direção-Geral e poderá ainda ser consultado,
dentro das horas de expediente, na Direção de Serviços de Minas e
Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na Av.ª 5 de
Outubro, n.º 208, (Edifício Santa Maria), 1069-203 Lisboa, entidade
para quem devem ser remetidas as reclamações.
26 de julho de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
309766247

